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 ا.ف.ع    ش.م.ج.ت
 

منوذج متعدد اجلوانب آطريقه مواجهه عند حدوث حادث طارئ ويف 
 .حاالت عدم وضوح مستمر

اإلبداع بواسطة,ترفيه, رحله خياليه ملكان آخر
.رسم وحنت, دراما, أي عمل فين

ختيل
لإلحساس" مساج"اسرتخاء,فعاليات جسمانيه 

.شرب وعمل مشرتك, أآل,املريح
جسم

,فهم, اإلميان مببادئ خمتلفه,ينيه عقيده د
.اآلمال, حيثيات احلادث أو احلاله

جمموعة 
عقائد

,التعبري بواسطة البكاء, التعبري عن املشاعر
.آتابة املشاعر

شعور
فهم املصطلحات من, بناء برنامج, معلومات

تقدير, ترتيب األحداث, الناحيه املنطقيه
اخلسائر وسلم أولويات

فكر

املكوث مع األقرباء,الزمالء,األصحاب,العائله
.وتوزيع مهام

اجتماعي

 
 

إن تعامل األطفال يف احلاالت الطارئه أو غري الواضحة يشبه 

تعامل الكبار يف مثل هذه احلاالت من حيث التعدد بطرق املواجهة 

 .واللغات املستعمله

 

ميكن تلخيص طرق املواجهة املختلفه بست قنوات تساعد على 

 . عند حدوث حادث طارئالتأقلم

 

عند حدوث حادث مأساوي أو يف حاالت عدم وضوح مستمر ميكن 

هذه القنوات من , االستعانه بقنوات جديدة مل تظهر من قبل

شاهنا التخفيف من حدة استيعاب احلادث واحلد من تفاقم ردود 

 .الفعل املختلفه
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 هذا التصرف مل يظهر, هيبكي األوالد عند حدوث حوادث ماساوي

سابقا لكن عند حدوث حوادث ماساويه ميكن جتنيد قناة املشاعر 

 .آطريقه مواجه ملثل هذه احلاالت 

 

إن اختيار قناة التعامل يف احلاالت الطارئه حيصل بشكل تلقائي 

 .وأحيانا اخرى عن قصد واضح

 

ميكن ظهور قنوات جديدة بوقت متأخر قد , من املهم التذآر

لتأقلم ملثل هذه احلاالت يف املدى تساعد البالغ أو الطفل يف ا

لذلك , وهي طرق مواجهة صحيحه للفرد نفسه, القريب والبعيد

آطرق , جيب رؤيه ردود الفعل مثل اهلرب لعامل اخليال أو البكاء

لذلك آل قنوات . مواجهة وليس آضعف أو مواجهة غري صحيحه

 االتصال شرعيه وتساعد الفرد أو اجملموعه يف التأقلم ملثل هذه

مع مراعاة التنويع يف استعمال القنوات وعدم املبالغه , احلاالت

 .يف قناه معينه

 

ميكننا طرح قنوات إضافيه أمام أوالدنا عند , آأهايل ومربيني

حدوث حوادث ماساويه بالذات عند اإلحساس بان قناه معينه ال 

تساعد مبا فيه الكفايه فيمكن عندها طرح إمكانيات اخرى آطرق 

 .حلادث الطارئملواجهة ا
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يف هذه النشره ستجدون فعاليات واقرتاحات على منط النموذج 

حيث ميكن أن يساعد , )ا.ف.ع    ش.م.ج.ت(متعدد اجلوانب 

 .األفراد أو اجملموعات يف احلاالت الطارئه أينما وجدوا

 

 عند حدوث حادث مأساوي أو يف حاله عدم وضوح مستمر أو تذآروا

هذا يعين . يوجه األوالد اسئله خمتلفه,عند حدوث آارثه أو مصيبه

هذه , ان األوالد حباجه ملساعده لتخطي هذه املرحله او احلادث

املساعده اليت نقدمها لألوالد ستفتح قنوات جديده تساعدهم يف 

 .حياهتم اليوميه العاديه

 

وتأقلم , نأمل أن تساعد هذه النشره يف تأقلمكم يف البدايه

, طي املرحله الصعبه والعوده سريعالتخ, أوالدآم يف النهايه

 .قدر اإلمكان حلياه طبيعيه
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 ختيل

 اخليال عند األطفال

, يف جيل مبكره يكون االنتقال من عامل اخليال إىل عامل الواقع سريعا جدا

فالعصا واملمسحة , حيث يستطيع األوالد االنتقال إىل عامل اخليال بسرعة الربق

ووعاء املاء سريعا ما يصبح احمليط وحتدث , رمانسريعا يطلق عليهم اسم سوب

 .به اشد املعارك

 

آثريه هي املخاوف الناجتة يف خيال األطفال وأحيانا أخرى يف خيال البالغني 

الرباهني العلمية ال تستطيع ,)غوريال وأفعى ذات راسيني, آلب ضخم مفرتس(

الج اخلوف من فقط رحله إىل عامل اخليال وع. إخفاء هذه املخاوف اخلياليه

 ... ذات الراسينيىالغوريال واألفع,يساعد على إخفاء الكلب الضخم, مكانه

 

عرفها اإلنسان القدمي حيث رسم الشخصيات املخيفه , طريقة املواجهة أعاله

, وهذا االسلوب ما زال قائمًا حىت يومنا هذا. مصغرة على جدران الكهوف

لفار مجيل وحمبوب وذلك يف عامل ميكي مثال مت حتويل الفار الذي يثري االمشئزاز 

 ....ماوس 

 

 ...إذا فالقليل من اإلبداع

 

   هروب أم اختيار موفق؟-السفر لعامل اخليال

وذلك دون حزم ,  أن نتجول يف أي مكان نريد بواسطة خيالناابإمكانن

السفر إىل أماآن خياليه مع شعور . أمتعه أو دفع ضرائب وتأشريات دخول

قرار ممكن إدراجه ضمن طرق املواجهة احملبذة واملوصى هبا عند باألمان واالست

شريطه أن ال يعرقل سفر آهذا الوظائف اليوميه وال مينع ,حدوث حادث طارئ 
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 :ديد اخليالاالسرتخاء مع حت

من خالل . إذا أردنا إرشاد أقربائنا باخليال املوجه علينا بتجربته أوال

فقراءه قطعة قصرية تساعد على إرشاد العائله , ورشه عمل نقوم هبا

 .واألوالد بطريقه اخليال املوجه

شرط أساسي جلوس , حمبذ أن تغمض عينيك ولكنه ليس ضروري: وقت االسرتخاء

 .ام وجتاهل الضجة اليت من حولنامريح أو استلقاء ت

 

, فرشاه أسنان وأشياء أخرى, إننا حنضر حقيبة يد مع القليل من املالبس"

نرآب السياره ونبدأ , باخلارج تنتظرنا سياره اجره, خنرج من البيت

نشاهد عن بعد , نشعر بطراوة اهلواء...شباك السياره مفتوح , بالسفر

تبدأ الطائرة بالطريان حنلق ...ائرة نرآب بالط...تنتظرنا طائره , مطار

الغيوم ...البحر األزرق ...من األعلى نشاهد مناظر خالبه ...عاليا 

أشجار , هنبط على جزيرة مجيلة...رويدا ...بيضاء ناصعة 

املياه تداعب ... خنتار ضفة البحرية آمكان جللوسنا ,...حبريات ...

نبقى هكذا هادئني ...نشعر براحة ودفء مجيلني..بطراوة أطراف أرجلنا 

 ...متمتعني حبالوة الشعور

عند . من األعلى آل شيء مجيل...نعود مره اخرى بالطائرة اليت تنتظرنا 

نرآب سيارة األجرة ...هبوط الطائرة نرى جمددا سياره األجرة اليت تنتظرنا

 ...مع ابتسامه عريضه ترافقنا

 .نا إىل البيتوصل...بيتنا قريب ...مره اخرى نشعر بطراوة الريح 

 ).اعدوا الرحله القادمه حسب خيالكم(
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 :الفكاهة والفكاهة السوداء

 

أحيانا مواقف مربكه جتعلنا حنن الكبار . الفكاهة جزء ال يتجزأ من اخليال

قيلت نكت آثريه . ننفجر من الضحك آرد فعل الرتباك أو انفعال حمتملني 

 من الكارثة أو جنود حىت الناجني)الفكاهة السوداء (حول موضوع املوت 

 .وجدوا الفكاهة آمهرب من الضغط, أثناء معارك طاحنة

 

فأحيانا البكاء واحلريه , هنالك اختالف بردود الفعل عند األطفال والكبار

وذلك ليس آاستخفاف باحلادث الطارئ إمنا , من مميزات ردود فعل األطفال

 .آطريقه مواجهة للحادث الطارئ ذاته

 

 : والتعبرياستعمال اإلبداع

 

اطلبوا من أوالدآم رسم ما خييفهم على ورقه آبريه : تقليص املخاوف

وبعدها أن يرمسوا ذلك على ورقه اصغر وهكذا حىت يتم تقليص الورقة قدر 

يف النهاية اسألوا أوالدآم ماذا ميكن أن نعمل مع الورقة . اإلمكان

 الصغرية؟

 

وان , مضوع يضايقهاطلبوا من أوالدآم التفكري مبو:استشارة ذاتيه

اخربوهم بان هلذه الشخصية )قصه, بطل فيلم, مطرب(خيتاروا شخصيه مشهوره 

اطلبوا منهم التوجه . ساعات استشاره واهنا ستقدم هلم توجيهات ونصائح

 .هلذه الشخصيه يف خميلتهم وبعدها اسألوهم عن توصيات الشخصية هلم
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طاقه او لعبه معينه البدء بتأليف قصه على أساس صوره او ب:سرد قصص

حاولوا الربط بني , ومن مث عكس قدرات الشخصية املرآزية أمام األطفال

قدرات الشخصية املرآزية يف القصه وقدرات األطفال يف مواجهة احلادث 

 .الطارئ

 

وجهوا خيال األوالد ملكان مجيل واطلبوا منهم أن يستقبلوا :هديه خياليه

 . باهلديةإشراك اجلميع. هديه من هذا املكان

 

من , من املمكن ان حيتاج األطفال مكانا للقيام هبذه الفعاليات

فممكن أن يرمسوا على أوراق . املفضل جتهيز مكان واسع لذلك

او حتويل الكراميكا يف . آبريه وتعليقها على جدران املنزل

احلمام للوح آبري باستطاعة الولد أن يرسم عليه بألوان ميكن 

ذه جيده للتخفيف من الضغوطات املختلفه فعاليات آه, إزالتها

 .وميكن القيام هبا مبكان واسع ومرتب

 
 ...          تذآر

               في حاله ترددآم إزاء ردود فعل أوالدآم التي تبدو لكم آغريبة يمكن التوجه           
 .الستشاره مهنيه من شخص مهني
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 اجلسم
  

 :تطور األطفال جسميا
 

ويتم .  مبكره يكون جسم األطفال مرآز اتصاهلم مع العامل احمليط هبميف سن

رائحة شخص , ملس, دفء, شبع, عطش, تعريف عاملهم حسب اإلحساس باجلوع

 .ملس وتذوق األغراض, تعب, اإلحساس بالتحليق عند رفعهم عاليا, معروف

الرقص , القفز, املقدرة على الرآض, يضاف مع الكرب القدرات احلرآيه

آثري من . قدرات التهدئه الذاتيه عن طريق األحاسيس واألعمال اجلسمانيةو

إن الفعاليات اجلسمانية والتعبري عن األحاسيس : البالغني واألطفال يقولون

محام ساخن والفضفضة هي , رياضه. تساعدهم بالتأقلم عند حدوث حادث طارئ

 .جزء من أمثله عديدة

 

 حدوث حادث طارئردود فعل فيزيولوجيه لألوالد عند 

جيدون أنفسهم يردون ردود فعل جسمانيه )أحيانا الكبار (آثري من األوالد 

ازدياد بعدد ,تبول ليلي: وفيزيولوجيه آنتيجه للحاالت الطارئة مثل

إسهال واالم الرأس هي جزء من ردود الفعل , تنفس سريع, نبضات القلب

 .هذه

اجيابي لكل طرق التهدئه يكون رد فعلهم , األوالد والكبار على حد سواء

 .حيث تستطيع هذه القناةاحلد من تفاقم ردود الفعل اجلسميه, بواسطةاجلسم

 
 
 

 :خلق أحاسيس جسميه
ميكننا القول انه مبقدورنا خلق إحساس هادئ بعد املرور حبادث مأساوي عن 

وذلك مع مراعاة الفروق الفردية , طريق فعاليات حمددة بأجسامنا

أي حرآه او , عند حدوث أي حادث عليك أن تسأل نفسكف. والتطور اجلسمي

 .....,رياضه, سلوك خيفف عنك ويشعرك بالراحه؟ ملس اجلسم
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 :فعاليات جسميه

ميكن البدء مبقولة بسيطة ألوالدنا وذلك  عند التوجه إليهم أثناء وجودهم 

علينا , هبذه الفرتة ميكننا اإلحساس بعدم الراحة او القلق : "حبادث طارئ

 ".حناول ختفيف هذه الضغوطاتأن 

 

والطلب منهم , إدخال مجيع أفراد العائله لغرفة ما:عائلي"مساج"

, االستلقاء على بساط واسع عندها جيب إرشادهم بكيفية عمل مساج عائلي

شريطه أن ,  حيث ميكن أن يبدأ بذلك األوالد مع أهاليهم وبعدها العكس

, انه أن يبعث اهلدوء والراحهيتم إرشادهم بكيفية عمل املساج الذي من ش

طبعا ميكن , حيث ميكن البدء بكفات األرجل ومن مث األيدي وبعدها الظهر

دعوهم . استعمال آرميات او زيوت ذات رائحة مجيلة أثناء عمل املساج نفسه

 .يشعروا بلذة املساج وقدرته على التهدئه والراحه

 

خنربهم ان مجيع خماوفهم و, حنضر محاما هادئًا لألوالد: مغاطيس لالسرتخاء

وقلقهم والضغوطات املرتاآمه نتيجه للوضع الضاغط ستزول بعد اإلنتهاء من 

حصر ما يضايقهم ويقلقهم , اطلبوا من األوالد أثناء احلمام. احلمام

بعدها أخربوهم بأن املاء سيمتص مجيع هذه املضايقات واملخاوف , وخيفيهم

 .ويزيلها هنائيا

 

ميكن , يف حاله عدم املقدرة على اخلروج من البيت": جطابة اإلسفن"العاب 

: لطابه مصنوعة من اإلسفنج أو أآياس نيلون أن تزيل الضغط اجلسماني

سجلوا , ضعوا سله املهمالت يف الزاوية ومارسوا لعبه آره سله مبتكرة

 .النقاط وأعطوا جائزة للفائز
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يلعبوا بأزواج حيث امسعوا األوالد موسيقى هادئة واطلبوا منهم أن :مرايا

 هذه لعبه ترآيز جترب -اآلخر" العاب"يكون أحدهم مرآه ومقلد ألعمال 

 .األوالد على حترك بطيء ودقه بتقليد أعمال اآلخر

 

, ميكن القيام بفعاليات مثل القفز, علموا أوالدآم درسًا رياضيًا: رياضه

 هذه الفعاليات من شاهنا التخفيف, ضغط صدر وتقويه عضالت البطن

 .زد على ذلك هي صحية وحمبوبة لدى األطفال, والتهدئة من اخلوف والقلق

 

أحيانا ميكننا أن نعمل أي شيء ليساعدنا على : العمل من اجل العمل

إن احلوادث . التخفيف من الضغط والقلق الشديدين أثناء حدوث حادث طارئ

تيب تر: لتعترب فرص نادرة , الطارئة اليت جترب على البقاء يف البيت

, طبخ,  الكلساتجمالئمة أزوا,  املكتبةرتبديل وترتيب جواري, اخلزائن

 .مسح االحذيه وترتيب األوراق املختلفة

 . حمبذ جتنيد األوالد يف مثل هذه احلاالت

 

 11



 جمموعة عقائد وقيم

 مباذا نؤمن؟

آثري من الناس يؤمنون بان العامل منطقي وحيوي نظام ٌمرتب , حسب أحباث عدة

 .العمل اجليد يعود على صاحبه بالفائده, ومنطقي

من املمكن أن تكون عقيدة آهذه نابعة من حمافظتنا على نظم ومبادئ 

حيث , فمنذ الصغر تعودنا على نظام يومي حمدد وبيئة منتظمة.  حمددة

آذلك . اآلمنة والربنامج املتوقع عاملنا  آله, أصبحت البيئة املنتظمة

: وبات خمتلفة احتاجوا إلحساس متفائل وهواألهايل الذين ترعرعوا على صع

 .من جيتهد وحياول ستضحك له الدنيا

 

يف حاالت عدم وضوح مستمر تفقد عقائد آهذه مصداقيتها وحتل مكاهنا عقائد 

فيمكن لعقائد دينيه أن تظهر يف حاالت عدم وضوح مستمر حىت عند , أخرى

  على مواجهة عقائد آهذه تساعد األوالد والكبار. اناس غري متدينني

 .األزمات الصعبة

 

آل مرحله (ُيساعد أيضا على مواجهة األزمات الصعبة, إذا اإلميان مببادئ

 حىت إعطاء معىن) سنخرج أقوياء,  عليهابحنن أقوياء وسنتغل, صعبه ستنتهي

ملا حدث ميكن أن يكون طريقه مواجهة حمتمله واإلميان يضيف قوه تساعدنا 

هذا اختبار لقدرتي , هذا درس جيب أن ينتهي(على مواجهة األزمات الصعبه

 ).على املواجهة
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 :اإلميان بأجيال خمتلفة

 .يساعدهم على فهم احلادث وتفسريه, بالنسبة لألوالد إعطاء معىن ديين

يسمح برؤية القيم , ادئ األهل وقت حدوث حادث طارئإن اإلصغاء ملب

, خاصة األوالد الذين ال يعرفون اخلطأ من الصواب, املتداولة يف العائلة

فالقيم عندهم  جزء من عامل اخليال وعند الكرب يستطيعون فهم هذه املبادئ 

 .وإمنا أيضا الفلسفية والسحرية, ليس فقط الدينية, والقيم

 ىن ملا حدث لنا؟آيف ميكن إعطاء مع

ملاذا حدث يل؟ ملاذا أنا : "آثري من الكبار يقولون, عند حدوث حادث طارئ

حىت  اإلجابة غري . أحيانا يسأل األوالد  هذه األسئلة أيضا, "بالذات؟

املنطقية واليت هدفها تفسري احلادث الطارئ تنبع من األشياء اليت يؤمنون 

 .هبا وهي اجابه ذات معىن

 :وعة مجل سُتساعدنا باملواجهة فيما يلي جمم

   .بالذات يف احلاالت الصعبة جيب أن نكون أقوياء ومتماسكني*

 .الذي حيدث ممكن أن يكون حتد لنا*

حنن ال نعطي للصعوبات الفرصة بتخريب , حنن نستطيع مواجهة إي حادث طارئ*

 .العالقات اليت بيننا

داد يف املستقبل ملواجهة الصعوبات اليت منر هبا اآلن تعلمنا آيفيه االستع*

 .جديده

ما هو التعويض عند حدوث حوادث طارئه؟

, مثال متعلقه بالوضع األمين, إذ تواجهون أنتم أو عائلتكم أزمة صعبة

هذا التعويض , ترميم البيت, هدايا, ميكنكم البحث عن تعويض ذاتي، نزهة

ا ملواجهتنا نستحق تعويض م, حنن نواجه حاله صعبه. "مبقدوره تغيري اإلحساس

, تشجيع وتعويض مجيعها قريبه من عامل األوالد, جوائز...". اجليدة هلا

إشراآهم بالتخطيط والبحث عن ما نستحقه آتعويض ميكن أن يضيف ويعزز 

 .طرق املواجهة عند األوالد
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 :فعاليات ملواجهة احلادث الطارئ

 

. م مبوجبهاسجلوا قائمه باألشياء اليت تودون أن يرتعرع أبنائك: عقائدنا

 .ناقشوا ذلك مع مجيع أفراد العائلة

 

ملاذا (, سجلوا عقائدآم اليت تفسر معىن احلياة يف هذا العامل: فلسفة احلياة

 .شارآوا أوالدآم هبذه األفكار)؟اإلنسانحنن يف هذا العامل؟ ملاذا خلق 

 

 .شجعوا أوالدآم على مساعدة احملتاج: إعطاء من ذاتنا

 

االستعانة بأعمال بطولية ألشخاص من العائلة آطريقه ميكن : بطوالت شخصيه

عمل بطويل للجد يف العائلة ميكن أن يكون مثال .  ملواجهة احلوادث الطارئة

 .على ذلك

 

 

 

 

ميكن االستعانة بأفالم أو برامج خمتلفة تبث روح األمل بالرغم : فيلم جيد

مثال على . يلشريطة أن تكون مناسبة جملموعة اجل, همن حدوث حوادث ماساوي

.أفالم ذات هنايه سعيده: ذلك
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  إحساس-شعور

 إحساس األوالد حسب انتمائهم جملموعة اجليل

مع الوقت يبدأ الطفل . يتميز الطفل يف بداية عمره مببىن إحساسي بسيط

بتعلم األحاسيس االنسانيه املختلفه وطرق التعبري عن هذه األحاسيس وفقا 

االحرتام والغضب يأخذ أشكاال , عن البكاءفالتعبري . للمعايري احلضاريه

بالرغم من تعلم األوالد لقائمة األحاسيس . خمتلفة يف البالد املختلفه

مقدورهم التعبري عن هذه األحاسيس , هذا ال يعىن بعد, املختلفه يف املدرسِة

لذلك جيب إعطاء شرعيه للتعبري عن املشاعر خاصًة عند أولئك . بسهوله

 . واالبتعاد عن االستخفاف مبشاعرهم أو وصفهم بالضعفاءالذين يهتمون هبا

 

 :التعبري عن املشاعر 

وقت : فيمكن التعبري عن املشاعر, التعبري عن املشاعر غري منوط مبكان

وقت لعبه مشرتآه , )خاصًة عند مشاهدة الربامج الصعبة(مشاهدة التلفاز 

رون بأعقاب حادث جمرد السؤال مباذا يشع. أو وقت حتضري الوظائف البيتيه

معني يرتك إحساس لديهم بأنكم مهتمني مبشاعرهم وبإمكاهنم احلديث معكم 

 .بصراحٍة

إذا , دعوهم يعربون عن مشاعرهم آيفما يشاءون, جيب عدم توجيه احملادثه

حتدث ابنكم عن مشاعره الصعبه أو ذآريات صعبه ميكن أن تردوا عليه 

 :بالشكل التايل

نا متأآد انه يوجد من يشبهك مبشاعره أ, آل ما حتس به طبيعي-

 .وأحاسيسه

 .فهذا حيريني ويضايقين مثلك, أنا اشعر مثلك-

بالرغم من معرفتنا إننا سنستطيع , هذا جزء من حياتنا-

 .مواجهة احلادث
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اآلن نشعر بصعوبه مثلما شعرنا بصعوبات : علينا إعطاء نظره من التفاؤل

مع هذا حنن سنبقى جبانبك , ذلك مواجهة الكن استطعنا حينه, يف املاضي

 ..." حنن معا, وسنواجه معا هذا احلادث

جيب أن , احلادث ليس هبذه القسوة,ال تبالغ : مثلمن املفضل االبتعاد عن مجل 

 .هذه اجلمل  ُتبعد األوالد عن مشارآتهم.  ال تقارن نفسك مع غريك, ال تبكي

 :تعبري عن املشاعر-فعاليات 

 ميكن اإلستعانه بصور من اجلرائد اليت تصف احلادث :تعبري مبساعدة الصور

اطلبوا من آل فرد من . وصور َأخرى ال عالقة هلا باحلادث, )ليست صعبه(

آل حسب . تصف ما يشعر به يف هذه الفرتِة بالذات, العائله اختيار صورة

 . دوره يصف ملاذا اختار هذه الصورة

 . ومواجهتهمن هنا ميكن البدء مبحادثه مجاعيه عن احلادث

اطلبوا من آل فرد من أفراد العائله أن يرسم رمسة : تعبري بواسطةِ الرسم

بعدها ميكن البدء . آل حسب دورة يفسر ويشرح رمسته. يعرب هبا عن مشاعره

االستفسار عن مشاعرهم , ميكن أيضًا. مبحادثة مجاعية عن احلادث ومواجهته

 .قبل وبعد الرمسِة

من املهم االهتمام ومعرفة مشاعرنا ,  آأهايلمشاعرنا: حلظه من الصراحة

 .آأهايل قبل التوجه ألوالدنا واحلديث عن احلادث وتأثريه

إذ ميكن إعطاء تفسري لسبب البكاء , بكاء األهل أمام األطفال ليس شيء سيئ

تعبري األهايل عن مشاعرهم ال يقلل من . وشرعية للتعبري بصراحة عن املشاعر

 .هم يف مواجهة احلادث الطارئأمهية مساعدهتم ألوالد
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 عقل-فكر

 مىت يفهم األوالد؟  تتطور الفكر

بالرغم من ذلك , يفهم األوالد ما يدور من حوهلم بصورة مغايرة عن الكبار

 .يستطيعون تفسري احلادث بصورة جيدة يف حالة توفر معلومات أساسيه عنه

الضغط (يجة يبدأ تطور التفسري املنطقي ببدء تعلم الولد السبب والنت

وضغط آخر يؤدي  إلطفاء , على مفتاح الكهرباء تؤدي إلضاءة النور

حيث يصبح مبقدرة األوالد , مع الوقت تبدأ هذه املقدره بالتطور). النور

 .نسب األشكال أو األشخاص جملموعات خمتلفِة وفهم حاالت اآثر ترآيبًا

 :التفسري املنطقي

وقت حدوث حادث ما وذلك ليتسىن هلم يسأل األوالد عن املعلومات األساسيِة 

ما يهمهم هو , ال يهمهم آيف نفهم أو ُنقيم احلادث. تفسري وفهم احلادث

 .احلصول على املعلومات اليت تساعدهم على فهم احلادث بصوره منطقيه

 

  ماذا ميكننا أن نشرح ألوالدنا؟-معلومات 

 أن ال نشارآهم مع هذا من حقنا, أن ال نكذب على أوالدنا, من املهم جدًا

 .بتفاصيل صعبه للغايه اليت ال تضيف شيئًا سوى اخلوف والقلق

دون التطرق , عند حدوث حادث مأساوي ميكننا مشارآتهم حبقائق موضوعيه

جيب االنتباه عند سرد املعلومات عن . ملشاهدة صور اجلرحى وطريقة عالجهم

اول محايتهم من صور احلادث ألمهية اإلحساس بأننا ال خنفي شيئا عنهم إمنا حن

 .صعبة للغايه

مىت (ال يوجد حبوزتنا املعلومات اليت يطلبها األوالد , يف الكثري من األوقات

إذا آان الولد ) ما هو حال أصحابنا وغريها من األسئله, ينتهي احلادث

من الضروري عندها االهتمام بتوفريها ألمهيتها يف , حباجة هلذه املعلومات

 \.طارئمواجهة احلادث ال
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 :فعاليات تنظيم وبناء برنامج عمل

 

 سجلوا على ورقه آبرية مبساعدة أوالدآم قائمه -غري معروف\تسجيل معروف 

. نعرفه بشكل جزئي وال نعرفه متاما, طويله بالذي نعرفه معرفه تامه

حيث ميكن , مثال بعد أسبوعني , ميكننا حتلنة هذه القائمه بعد فرتة زمنيه

ل من غري معروف ملعروف بشكل جزئي أو حىت ملعروف معرفه إضافة أو تغيري مج

يف هذه احلاله يتسىن للولد معرفة أن املعلومات قابله للتغيري . تامه

 .ورويدا يعرف انه آثري من األشياء أصبحت ضمن نطاق معروف

 

 حضروا مع أوالدآم برنامج تنظيمي لأليام -حتضري برنامج لأليام القادمِة

ل خطه لقضاء وقت طويل يف البيت أو خطه للتأقلم عند حيث يشم, القادمه

ميكن للربنامج أن يساعد . وقت حدوث طارئ, االنتقال إىل مكان آخر

 . باملواجهة يف املدى القريب

نشعر بالسيطرة والتحكم واملستقبل يبدو اآثر وضوحا والعامل أآثر 

األوالد لذلك إعداد برنامج  فعاليات مع . تنظيما عند قيامنا بعمل ما

باإلمكان تغيري الربنامج  وذلك حسب . يعطي هذا اإلحساس, لساعات طويله

التغيري جيب أن يكون      , الظروف
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 اجتماعي

 وظيفة اجملموعه

 :االنتماء جملموعه منذ جيل مبكر

من غري اجملموعة ال ميكننا العيش يوم واحد . اإلنسان بطبيعته خملوق اجتماعي

 ). العائله , األهل(

 :ميكن تلخيص مراحل تطور األطفال اإلجتماعيه على الشكل التايل

االنتماء الشديد , اخلروج جملموعة مدرسيه, تأقلم للعائله, ولد-أهل 

 .للعائله وأمهية األصحاب خاصًة بفرتة املراهقة

, عروفة لهيلجا الفرد للمجموعه وخاصة تلك امل, عند حدوث حادث طارئ

يف آثري من االحيان ينشغل األهل بالبحث عن , لتأثريها اجلميل على شعوره

جيد , بالرغم من ذلك. املعلومات وال ينتبهون ألوالدهم عند حدوث حادث طارئ

 ...األوالد طرق لتذآري أهلهم بوجودهم وحياولون لفت انتباههم بأية طريقة

ي إحساس  األوالد باالنتماء وظائف يف التخطيط والتنظيم العائلي ُتنم

 .طبعا مع مراعاة جيل األوالد, للعائه

 

 :احمليط االجتماعي

الزمالء وقت التعليم أو العمل , األصحاب, األهل: يشمل احمليط االجتماعي

املواجهة هبذه الطريقه تساعدنا وتساعد أوالدنا على خلق إحساس .والعائله

 .بأننا معا

آذلك , األوالد يعطيهم إحساس باألمان والقوةجمرد وجود شخص معروف مبقربة 

توزيع مهام داخل اجملموعه يضيف على طرق مواجهة احلادث الطارئ خاصًة عند 

 .أولئك املهتمني باإلطار االجتماعي
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-الوظيفة االجتماعية   مباذا ميكنين املساعدة؟

 

ئف معينه حنن منر اآلن يف حاله صعبه ونريد مساعدتكم يف وظا: التوجه لالوالد

جيب أن يقوم آل واحد منا بالوظائف , لكي نتخطى مجيعًا هذه احلاله

 ...التاليه 

 .حنن نطلب منكم القيام مبهام خمتلفه وذلك لثقتنا بكم وبقدراتكم

 

 توزيع الوظائف

 :يستطيع األوالد القيام بوظائف مهمة عند حدوث حادث طارئ آالتايل 

  
مسؤول عن إطفاء األنوار ,  والخوته الصغارحتضري احلقائب له: يف حالة اإلخالء

مسؤول عن حتضري سندويشات للطريق واالتصال هاتفيا مع األقرباء , يف البيت

 .وإخبارهم عن الربنامج

 

خيربهم عن سفر : مسؤول عن إخبار األقرباء: يف حالة غياب األهل عن البيت

مسؤول عن . هموالطلب من أقربائه اجمليء إىل بيت, األهل وغياهبم عن البيت

 .وذلك حسب طلباهتم, نقل رسائل من واىل األهل

 

إقفال األبواب يف , حيّضر األآل الخوته الصغار أو ألهلة: مسؤول عن البيت

 .إخبار األهل عن الوضع يف البيت بني احلني واآلخر, البيت

 

 

 

 

 

 

 20



 ":معًا"فعاليات 

 

املعجونه أو أي يشرتك مجيع أفراد العائله يف عمل مشرتك من : عمل عائلي

 .يعمل مجيع األفراد معًا.  مادة أخرى يف متناول اليد

 

آل فردٍٍ ,  يساعد اجلميع بتحضري وجبات خمتلفه ألفراد العائله:طبخ عائلي

 .ووظيفته يف التحضري واإلعداد

 

حتضري رسومات أو مكاتيب ألشخاص تضرروا آنتيجه : مع خالص احلب من العائله

        .       للحادث الطارئ
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أمامكم قائمة ردود فعل حمتمله ألوالدآم عند حدوث حادث طارئ 

:مع توصيات خمتلفه

توصيات للتدخل املميزات ردود الفعل
إعادة الثقة بالنفس 

البقاء معه , للولد
التحدث , قدر اإلمكان

, معه لتهدئته
 احملافظه على حياه

.عاديه قدر اإلمكان

ال يريد البقاء 
ال يستطيع , لوحده

الذهاب للمدرسه أو 
 .الروضه

 

الولد يريد 
البقاء مع 

.اآلخرين

عدم إجبار الولد 
حافظ ,على الطعام 

على مواعيد الطعام 
, عدم اخلوف. العاديه

عند احلاجه سيطلب 
.األآل لوحده

فقدان الشهيه 
, استفراغ, للطعام

.بصق

األآلمشاآل وقت 

عدم الغضب على 
ممكن ذلك أن . الولد

يؤدي لزيادة القلق 
حديث مع . ال اآثر

. الولد لتهدئته
ساعد الولد بالذهاب 

إىل املرحاض مبواعيد 
.ثابته

العودة على تصرفات 
, نكوص, صبيانيه

.تبول

صعوبة احملافظه 
على نظافة 

.اجلسم

البقاء مع الولد 
اخلائف جبانب سريره 

. هلوليس بسرير األ
حافظ على مواعيد 

جيب . ثابته للنوم
عدم إعطاء الولد 
حبوب منومه دون 

التحدث . وصفه طبية
.مع الولد عن خماوفه

اخلوف من الذهاب 
, للنوم آوابيس ليليه
اخلوف من البقاء يف 

.الظلمه

.اخلوف بالليل

البقاء مع الولد 
وحماولة احلديث معه 

مشاورة . عن خماوفه
عدم إعطاء , الطبيب

الولد أي دواء دون 
.وصفه طبيه

أمل , أمل بالبطن
.بالرأس 

.األمل اجلسماني
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حمادثه مع الولد 
وتشجيعه على التعبري 

من املهم . عن نفسه
وضع حدود لطلباته 

ولد غاضب .وعدوانيته
جيب إيقافه بشده لكن 

. دون استعمال العنف
ممكن إتاحة اجملال 

أمامه بالتعبري عن 
غضبه عن طريق الرسم 

.و اللعبأ

عدوانيه جسمانيه 
. اجتاه أفراد العائله

عدوانيه وعناد واهلدف 
من ذلك السيطره على 

عدم املقدرة : اإلحساس
.على عمل أي شيء

.عدوانيه

عدم اخلوف من 
االبتعاد , الظاهرة

عن التهديد أو 
هتدئة , العقاب
عند وجود .الولد

مشاآل لفظيه ممكن 
استشاره خمتص 

أخصائي نفسي (مهين
).بيبط\

, وضع اإلصبع بالفم
ممارسة العادة السريه 

. تأتأه, بكثرة

.ظواهر أخرى

توفري مهام قصريه 
.واضحه ومفهومه,
صعوبه بالرتآيز مبوضوع 

ال , يأس, بلبله, واحد
يعرف ماذا سيعمل أو 

ماذا سيفعل؟

صعوبات 
.بالرتآيز
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